Protokół Nr 11 /15
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rady Miasta Lubartów w dniu 20 października 2015 roku
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów otworzył Przewodniczący Rady
Miasta Lubartów Pan Jacek Mikołaj Tomasiak. Po powitaniu zebranych stwierdził, że
zgodnie ze Statutem Miasta warunkiem ważności wspólnego posiedzenia Komisji jest
stwierdzenie quorum w każdej z Komisji oddzielnie. Na podstawie list obecności Komisji:
1. Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,
2. Planowania Przestrzennego i Budownictwa
3. Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
4. Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
5. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
stwierdził quorum w każdej z wymienionych komisji. W związku z tym Komisje mogą
obradować i podejmować opinie i wnioski. Następnie przedstawił porządek wspólnego
posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta
Lubartów.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.
Odnośnie zapytania Przewodniczącego Rady czy są jakieś uwagi dotyczące przedstawionego
porządku posiedzenia głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Janusz Bodziacki
BURMISTRZ
Panie Przewodniczący, będę chciał na sesji zgłosić wniosek o rozszerzenie, ale w punkcie
dotyczącym wydania opinii w sprawach objętych porządkiem obrad pozwolę sobie zabrać
głos.
Przewodniczący Rady
W teczkach znaleźliście Państwo dwa projekty uchwał: 1) przystąpienia do wspólnej
realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej w Lubartowie na odcinku od
skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową; 2) udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lubartów. Prosiłbym żebyśmy uwzględnili, że w porządku obrad
w punkcie wydanie opinii będziemy wydawali opinie również w sprawie tych dwóch uchwał.
Ad. 3
Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta
Lubartów.
Przewodniczący Rady
W porządku obrad dzisiejszej sesji mamy między innymi informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta Lubartów oraz pracowników
Urzędu Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych w związku z tym, że jest to tylko
informacja i my nie przyjmujemy tej informacji, tylko to jest informacja Przewodniczącego
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oraz Burmistrza tego punktu opiniować nie będziemy. Otworzę może tylko dyskusję w tym
punkcie, może ktoś ma ochotę zabrać głos? Nie widzę w związku z tym zamykam dyskusję
i przechodzimy do zaopiniowania projektów uchwał.
Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy
nowoprojektowane w Lubartowie.
Burmistrz
Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje, temat był już na poprzedniej sesji dyskutowany
i były podejmowane działania, tam szeroko uzasadniałem. Po ostatniej sesji sprawą zajęła się
komisja merytoryczna do spraw nazewnictwa ulic zgodnie z nowelizacją statutu i wynikiem
prac komisji była opinia w sprawie projektu uchwały o nadanie nazwy ulicy w obrębie ulic
Nowodworskiej i Gazowej i Lipowej. Proszę o zaopiniowanie pozytywne projektu uchwały
w ślad za pozytywną opinia komisji merytorycznej. Dziękuję.
W dyskusji w sprawie projektu uchwały nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej głos
zabrali:
Radny Jerzy Tracz
Panie Przewodniczący, obecni Radni członkowie komisji, Panowie Burmistrzowie. Ja też
wypowiadałem się na ten temat podczas obrad sesji jak również obszernie wypowiadałem się
podczas posiedzenia komisji. Chciałbym jeszcze uzupełnić, ponieważ tradycyjnie od lat
uznając za stosowne w myśl zasady „nic o nas bez nas” przeprowadziłem bardzo szerokie
konsultacje od pracobiorców po pracodawców, poprzez inwestorów. Poprzez tych, którzy w
poprzednich kadencjach przygotowywali ten teren, tą strefę ekonomiczno-gospodarczą, dzięki
której zostały scalone te grunty umożliwiające między innymi funkcjonowanie, co niektórych
zakładów i stworzenie możliwości dla kolejnych tak bardzo ważnych. Wielkość każdego
miasta ocenia się ilością podmiotów gospodarczych. To te podmioty gospodarcze tworzą
budżet a o wielkości tego budżetu decyduje każdy nowopowstały również zakład. Moi drodzy
ja w tej chwili odwiedziłem, przedstawiałem szeroko uzasadnienie tego wniosku, każdy mógł
się zapoznać z tym terenem przygotowany pod kątem inwestycji. Byłem u tych
przedsiębiorców, którzy istnieją. Uważam, że każdy z nas powinien się udać, żeby mieć
wiedzę. To, co oberwałem w niektórych instytucjach to chodziło o całą Radę. Możemy się
udać i wysłuchać tych ludzi, którzy mają znaczącą i pozycję, jak oceniają nas, czego sobie
życzą, czego od nas oczekują. Między innymi było tu spotkanie też z kombatantami zadałem
pytanie, bo tu chodziło o pewną nazwę wielkiego człowieka, który walczył. Zadałem pytanie
tym, którzy między innymi tutaj walczyli, między innymi Pani Genowefa Żmuda, która ma
92 lata i 7 miesięcy. Odpytałem tam jeszcze cztery osoby. Odpowiedziała myśmy walczyli o
Polskę wolną, sprawiedliwą o godne życie moich dzieci, moich wnuków, prawnuków. Tak
samo odpowiedzieli również inni. To tak chciałem wtrącić, jako uwagę, bo na ostatniej sesji
podczas zgłoszonego przeciwnego wniosku, że jednak wola tych, którzy jeszcze żyją jest taka
a nie inna i oczekują od nas wielkiego szacunku i odpowiedzialności. Proszono mnie żebym
to powiedział i przedstawił, bo nie wiedzą, kiedy ich lampka zgaśnie. Takie są oczekiwania
żebyśmy naprawdę zajęli się sprawami, które decydują o jakości życia, o możliwości pracy.
Zbierając te podpisy mam obowiązek podzielić się z Państwem. Także zachęcam wszystkich,
bo tu można poznać, czego sobie życzą Polacy. Praca, praca i jeszcze raz praca. Jakże ważne
są te podmioty. Wszystkim gratulowałem, że dzięki ich działalności, oni przysparzają, to co
jest najbardziej ważne jaką jest praca. Nie będę się powtarzał. Zaraz wręczę Panu
Przewodniczącemu jak również Panu Burmistrzowi te ich podpisy, jako dowód ich woli. My
niżej podpisani akceptujemy popieramy propozycję nadania nowoprojektowanej ulicy nazwy
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Strefowa, gdyż prowadzi ona do nowopowstałych terenów inwestycyjnych, które w 2015r.
zostały włączone także do Strefy Ekonomicznej EuroPark Mielec podstrefa Lubartów. Tak
jak widać każdy z imienia i z nazwiska czytelnie się podpisał. W każdej chwili można
przedzwonić, w tym momencie, a uzyskacie w pełni wiarygodne potwierdzenie. 121
podpisów, są i byli radni, szefowie poszczególnych firm, są po prostu przedsiębiorcy ci,
którzy aktualnie działają i ci, którzy zamierzają. Jestem pod dużym wrażeniem Pana Piotra
Grzegorczyka, który rozszerza swoją działalność i zatrudnia ludzi, gdzie pracują w godnych
warunkach i nie na umowy śmieciowe. To jest przykład jak można zatrudniać po ludzku
ludzi. Nie będę tego rozwijał. Jeśli będzie taka potrzeba to jeszcze zabiorę głos. Także Panie
Przewodniczący składam na Pańskie ręce.
Radny Grzegorz Gregorowicz
Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Zebrani ja chciałbym jako członek Komisji
Infrastruktury złożyć wniosek przeciwny do wniosku, który złożył Pan Burmistrz. Chciałbym
zaproponować żeby nową ulicę w dzielnicy strefowej nazwać od nazwy porucznika Józefa
Jurałomskiego. Uzasadnienie obszerne tego jeśli trzeba to mogę złożyć w tym momencie ale
sądzę, że właściwszym momentem to będzie sesja Rady.
Przewodniczący Rady
Również chciałem, jako członek Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych złożyć
wniosek, aby w § 1 zamiast ulica Strefowa była ulica porucznika Józefa Jurałomskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Ściseł
Na Komisji Planowania dziękowałem Jurkowi Traczowi za tak ogromną pracę, którą
wykonał. Przecież chodząc po firmach, rozmawiając z ich właścicielami, z pracownikami
uzyskał opinię tych osób, które bezpośrednio są zainteresowane nazwą tej ulicy. Wydaje mi
się, że Jurek na dzisiaj tych podpisów masz więcej i jeszcze dodatkowo no wykorzystałeś ten
czas od Komisji Planowania, żeby tą swoją wiedzę jeszcze pogłębić, tak odbieram twoją
wypowiedź. Cóż jeszcze radnym trzeba? Mamy wolę mieszkańców, mamy ten fakt
niezaprzeczalny, że ta ulica ma mieścić się w strefie gospodarczej, którą kilka lat temu
powołaliśmy tutaj w Lubartowie. Niech ta nazwa będzie związana z tym miejscem i niech
przede wszystkim będzie to nazwa akceptowana przez ludzi, którzy tam tworzą biznesy
i pracują dla naszego miasta również. Niech oni mają prawo do wypowiedzenia się naszymi
rękami, ustami też, ale naszymi rękami w głosowaniu. Dziękuję.
Z uwagi na brak chętnych w dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zamknął ją
i poddał pod głosowanie przez Komisję Budżetową wniosek zgłoszony przez radnego Jacka
Tomasiaka członka Komisji o zmianę nazwy w § 1 ul. Strefowa na nazwę ul. porucznika
Józefa Jurałomskiego. Komisja Budżetowa 3 gł. za, 3 gł. przeciw, 1 gł. wstrzym.się poprawki
nie przyjęła.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Burmistrza Miasta.
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych 4 gł. za, 2 gł. przeciw, 1 gł. wstrzym.się
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa 3 gł. za, 2 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym.się
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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Z uwagi na fakt, że na Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska został zgłoszony
wniosek o zmianę nazwy ul. Strefowa na ul. porucznika Józefa Jurałomskiego przez jej
członka Pana radnego Grzegorza Gregorowicza Przewodniczący Rady poddał najpierw pod
głosowanie ten wniosek. W głosowaniu 2 gł. za, 3 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym.się wniosek nie
uzyskał akceptacji Komisji. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie
wydania opinii odnośnie projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Burmistrza
Miasta. W głosowaniu 3 gł. za, 2 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym.się Komisja Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w głosowaniu 4 gł. za, 1 gł. przeciw,
0 gł. wstrzym.się. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym
przez Burmistrza.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w głosowaniu 3 gł. za, 3 gł. przeciw, 1 gł.
wstrzym.się nie wydała opinii w sprawie nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej.
Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019.
Omówienia projektu uchwały dokonał Wiceprzewodniczący Rady Jan Ściseł
Wiceprzewodniczący Rady JAN ŚCISEŁ
Szanowni Radni pamiętają na poprzedniej sesji został powołany Zespół do przedstawienia
Radzie opinii o głoszonych kandydatach na ławników sądowych. Zespół się zebrał,
obradował i wyłonił 4 kandydatów. Tyle osób było zgłoszonych, które spełniały wszystkie
wymogi prawne, żeby wydać pozytywną opinię o nich. Kandydaci: Wanda Czarnecka. Ewa
Daria Jonaszko, Zofia Anna Kowalczyk, Zbigniew Roman Moskaluk. Proszę w uchwale
zaakceptować tych czterech kandydatów na ławników. Pełną informację przekażę na sesji.
Dziękuję.
W otwartej dyskusji żaden z radnych nie wyraził woli zabrania głosu, więc
Przewodniczący Rady zamknął ją i przeszedł do procedury wydania opinii przez
poszczególne Komisje w sprawie omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych w głosowaniu 6 gł. za, 1 gł. przeciw, 0 gł.
wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa w głosowaniu 3 gł. za, 3 gł. przeciw,
0 gł. wstrzym.się nie wydała opinii.
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w głosowaniu 5 gł. za, 0 gł.
przeciw, 0 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w głosowaniu 4 gł. za, 0 gł. przeciw,
1 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w głosowaniu 5 gł. za, 0 gł. przeciw, 2 gł.
wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Wydanie opinii w sprawie: 1) projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do wspólnej
realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej w Lubartowie na odcinku od
skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową; 2) projektu uchwały
dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów.
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Omówienia projektów uchwał dokonał Burmistrz Miasta Pan Janusz Bodziacki
BURMISTRZ
Panie Przewodniczący, Wysokie Komisje uchwałą Rady Ministrów z 8 września br. został
ustanowiony program rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016-20120 i
z tej uchwały rodzi się możliwość wspierania naszych inwestycji drogowych, miejskich i
powiatowych w oparciu o dofinansowania. Obecne regulacje tej uchwały Rady Ministrów
opisują, że poszczególne samorządy mogą pozyskać do swojej inwestycji wsparcie finansowe
do 50% wartości zadania. Myślę, że tak jak i nasz samorząd to i pozostałe samorządy w
województwie lubelskim w całej Polsce zechcą z tego dofinansowania 50% korzystać. Na
obecne regulacje prawne zewnętrznych projektów, czy programów jest ta 50% dotacja
znacząca, gdyż w tej chwili nawet w perspektywie unijnej i do obszarów wiejskich, ale
również do innych samorządów to 50% wsparcie finansowe będzie wsparciem znaczącym.
Już rzadko będzie się zdarzało tak jak było w poprzedniej perspektywie finansowej, że było
85% dotacji a 15% po stronie beneficjenta. Relacje na pewno będą gorsze, czyli udział nasz
własny będzie zdecydowanie większy w tej prognozie finansowej. Nasze miasto
przygotowywało się do uruchomienia tego projektu i chciałbym poddać pod pozytywną
opinie oczywiście Wysokich Komisji przystąpienie do wspólnego realizowania naszego
odcinka głównej ulicy miasta i w ten sposób mielibyśmy zakończoną modernizację całości
głównej ulicy przebiegającej przez miasto Lubartów począwszy od ronda przy skrzyżowaniu
z drogą S19 do wiaduktu naszego miasta. Ten odcinek najgorszy w tej chwili w Lubartowie,
czyli pomiędzy naszymi dwoma rondami, pomiędzy rondem przy ul. Kolejowej i Piaskowej i
rondem na południu na granicy południowej naszego miasta, czyli przy skrzyżowaniu z drogą
ekspresową S19. W tej chwili uzyskujemy, bo tak mogę powiedzieć na tą chwilę akceptację
naszego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury i to przedsięwzięcie
chcemy zgłaszać. Ponieważ termin zgłaszania w oparciu o to rozporządzenie, o tą uchwałę
Rady Ministrów z 8 września mija 30 października a właśnie taki jest przebieg, że chyba nie
będzie już sesji w październiku stąd też moja prośba o wyrażenie opinii w tym momencie o
zgłoszonych projektach uchwał. Chcielibyśmy przystąpić do realizacji przebudowy ul.
Lubelskiej właśnie na odcinku od skrzyżowania z S19 do skrzyżowania z ul. Kolejową i
Piaskową wspólnie z samorządem sąsiednim. W ramach tej uchwały Rady Ministrów i całego
oprzyrządowania przygotowawczego jest punktacja za uzyskanie wsparcia partnerskiego
jakim jest partner samorządowy i chcielibyśmy wspólnie poprowadzić te inwestycje w
sąsiedztwie obok siebie. My robilibyśmy, jako samorząd miasta, realizowalibyśmy ten
odcinek drogi między rondami natomiast samorząd sąsiedni Gmina Lubartów realizowałaby
drogi łączące naszą drogę ul. Lubelską z drogami biegnącymi po wschodniej stronie ul.
Lubelskiej, czyli w miejscowości Łucka. Składam pod opinię dwa projekty, bo jeden jest taki
projekt intencyjny naszej drogi, której Wysoka Rada, jeśli by w uchwale poparła to
przystąpilibyśmy do zrealizowania tego projektu w sensie wnioskowym, bo to jeszcze nie jest
zawarta umowa z Wojewodą i nie jest jeszcze decyzja budżetowa w uchwale budżetowej.
Mamy, co prawda, bo o tym mówiliśmy na poprzednich sesjach wpisane to do wieloletniej
prognozy finansowej natomiast będziemy pracować w najbliższych tygodniach i miesiącach
wspólnie z Państwem, aby uchwalić budżet roku przyszłego i ewentualnie to zadanie
wpisalibyśmy do budżetu, gdyż taka jest konstrukcja całego przedsięwzięcia budowy tych
dróg w ramach programu tego, przebudowy dróg gminnych, że to jest zadanie roku 2016. W
tym roku odbywałaby się procedura oceny wniosku i ewentualnie zakwalifikowania nas do
dofinansowania ze strony programu poprzez decyzję Wojewody Lubelskiego. I druga
uchwała, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli obydwie, druga byłaby w tej samej konstrukcji
tylko, że również Pan Wójt pismem z dnia dzisiejszego, bo sytuacja jest dynamiczna, wystąpił
do naszego miasta z propozycją też wspólnego realizowania swojego przedsięwzięcia, czyli
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drogi na odcinku granice miasta Lubartów- ul. Hutnicza, Łucka zbiorcza droga do ul.
Lubelskiej drogi krajowej nr 19. Pan Wójt proponuje, aby też przystąpić czy chce przystąpić
do wspólnego realizowania z nami swoich odcinków dróg i też, jeśli byłaby nasza zgoda to 28
chyba odbywa się sesja Rady Gminy i Pan Wójt wystąpiłby do radnych Gminy Lubartów o
podjęcie tych też stosownych dwóch uchwał u siebie, czyli przystąpienie do porozumienia i
drugiej uchwały udzielenia naszemu miastu pomocy finansowej. W roboczych naszych
ustaleniach o umocowanie nas do podpisania umowy będę zwracał się w tym projekcie
uchwały do Wysokiej Rady, ale w roboczych naszych ustaleniach byłaby to pomoc
równorzędna. Mamy podobne wartości kosztorysowe tych dwóch odcinków. Oczywiście będą
one jeszcze korygowane przetargami i nasza nadzieja jest taka i doświadczenie, praktyka, że
w przypadku budownictwa drogowego są duże obniżenia w stosunku do wartości
kosztorysowej poszczególnych zadań, ale chcielibyśmy żeby nasza pomoc w tym dzisiaj dla
Gminy Lubartów w uchwale a mam nadzieję, że 28 dla nas dla naszego miasta wynosiła 26%
wartości kosztorysowej. Skąd ta wartość? Ano trochę też z rozstrzygnięć punktacyjnych a
mianowicie, jeśli jest więcej niż 25% wartości zadania to projekt może uzyskać 5 punktów w
punktacji w ocenie stąd też dotychczasowa praktyka, gdzie dzieliliśmy ten udział własny po
25% w tym przypadku byłaby, że partner dawałby 26% a inwestor pozostałby przy 24%
wtedy, ale wtedy uzyskujemy 1 punkt więcej. Dlatego też, jeśli będą dodatkowe pytania to
jestem w dyspozycji a w tym momencie zwracam się do Wysokich Komisji o pozytywne
zaopiniowanie tych dwóch projektów. Dziękuję bardzo.
W otwartej dyskusji nad dwoma uchwałami głos zabrali:
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie tego
pierwszego projektu uchwały, czyli przebudowy ulicy Lubelskiej, czyli od ronda przy ul.
Kolejowej do ronda przy łączniku. Proszę mi powiedzieć, jaka jest wartość kosztorysowa, bo
rozumiem, rozmawialiśmy na ten temat, zgłaszałem taką uwagę, że te wnioski powinny być
złożone od 30 września a termin ten został trochę przedłużony, ale rozumiem, że gotowy
wniosek został złożony a skoro tak to wiemy, jaka jest wartość kosztorysowa zadania. Proszę
mi powiedzieć też, jaki jest udział w tym projekcie przewidywany Gminy Miasta Lubartów.
Również chciałbym dowiedzieć się mniej więcej przynajmniej gdyby Pan Burmistrz określił,
jaki jest zakres zadań. Rozumiem, że ten projekt został juz złożony, czy wniosek, określa
precyzyjnie oprócz kosztorysu zakres zadań, które powinny być wykonane w ramach tego
przedsięwzięcia.
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Radny Zieliński wyjął mi argumenty z ust właśnie, bo właśnie chciałem zapytać dokładnie o
to samo. W związku z tym doprecyzuję tylko, o co mi chodziło, więc mianowicie o § 1 ust. 2.
Otóż w tym ust. 2 Państwo odsyłacie do kompetencji Pana Burmistrza określenie
szczegółowych zasad realizacji projektu również, jeśli chodzi o współfinansowanie między
miastem a gminą. Tutaj mam właśnie zapytania do Pana Burmistrza, na jakiej zasadzie ta
partycypacja między gminami ze strony finansowej będzie określona? Bo jeśli my odsyłamy
bez określenia tej kwoty albo tj. proporcji do Burmistrza, jakby jego kompetencji, podpisanie
umowy, to my pozbywamy się wpływu na decyzję, która może kosztować nawet parę
milionów złotych. Chodzi o to, ja pamiętam debaty w poprzednich kadencjach na temat
określenia kwoty, powyżej której to Rada Miasta musi podjąć uchwałę w sprawie sprzedaży
nieruchomości. Tutaj odsyłacie Państwo w tym ust. 2 do kompetencji Pana Burmistrza,
kompetencja w zakresie podpisania umowy, gdzie nie wiadomo, o jakie pieniądze chodzi i
proporcje w zakresie rozdziału tych pieniędzy. Ja bym tak nie chciał za bardzo uwolnić się od
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możliwości kontrasygnaty czy zatwierdzania tej umowy, bo może się okazać, że Pan
Burmistrz samodzielnie dokona określenia kwot czy podziału kwot między gminą a miastem
w sposób, który zdaniem rady może być kontrowersyjny. Chodzi o to, że chcemy mieć wpływ
na to jak Pan Burmistrz zamierza ten układ finansowy w przypadku tej przebudowy
rozdzielić. Być może nie wiem wszystkiego i stąd uwagi Pana Burmistrza mogą pomóc przy
podjęciu prawidłowej decyzji. Dziękuję.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu ja mam jeszcze kilka
pytań związanych z tymi projektami. W żadnym projekcie uchwały nie ma parafki radcy
prawnego, czy Pan radca pozytywnie zaopiniował, czy nie? Czy ma Pan Burmistrz takie
projekty? Chciałbym zapytać, co z wnioskiem powiatu lubartowskiego, który wystąpił o
podobne partnerstwo przy przebudowie ulicy w całości biegnącej na terenie miasta Lubartów
chodzi o Aleje 1000-lecia i skrzyżowanie Alei 1000-lecia z ul. Szaniawskiego, które w
godzinach szczytu trochę jest zakorkowane? Brakuje tam ewidentnie podstawowego pasa
skrętu w prawo w jednym i w drugim kierunku. Chciałbym zapytać, co się stanie, jeżeli jakby,
bo Pan Burmistrz mówił, że nasz projekt jeszcze nie jest uzgodniony ostatecznie w Wydziale
Architektury, co się stanie, jeżeli nie będziemy mogli złożyć tego wniosku, nie złożymy tego
wniosku, czy wtedy ta nasza pomoc finansowa dla Gminy Lubartów będzie aktualna?
Dziękuję.
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Jeśli rozumiem wypowiedź Grzegorza tutaj chodzi o to, żeby, my rozumiemy Panie
Burmistrzu, że i tak musi być uchwała budżetowa, która zatwierdzi te projekty, ale żeby nie
było takiej sytuacji, że my jako radni staniemy pod ścianą, że albo decydujemy się na to, albo
tracimy jakieś pieniądze, które moglibyśmy uzyskać w ramach tego projektu. Żebyśmy
jednak mimo wszystko jednak byli o tych kwotach uprzedzeni, o tej partycypacji, itd.
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni ja się chciałem tylko dopytać
tutaj odnośnie tej ulicy, czy gmina również będzie partycypowała w kosztach tej ulicy, czy
tylko będą budowane łączniki od gminy a my będziemy pokrywali koszty właśnie tej ulicy od
ronda do ronda?
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Chciałem się zapytać czy złożone są już odpowiednie pozwolenia na budowę i kiedy one będą
miały moc prawną bo wiemy, że 30 dni uprawomocnia się pozwolenie na budowę a
warunkiem aby złożyć owe dokumenty jest prawomocne pozwolenie na budowę? Chciałem
się zapytać, na jakim etapie jest procedura udzielania pozwolenia na budowę? Być może nie
potrafię tego czytać, tu radny Gregorowicz nie zadał tego pytania a myślę, że on chyba wie o
co chodzi, ja do końca nie potrafię dokładnie rozszyfrować uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lubartów bowiem w § 1 mamy opisane pewne wskaźniki, które
mówią o pewnych kilometrach od zera do +115 później od 2 do + 249 z łącznikami do ul.
Lubelskiej i drogi krajowej nr 19. Ja bym prosił, żeby tak może nam pokazano na jakimś
schemacie najlepiej co to są za odcinki albo jakie to są długości metrów bieżących plus
metrów kwadratowych jeżeli chodzi o to kilometrówkę? I druga rzecz odnosząc się do
uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji również chciałem się dopytać o te
same parametry związane z projektem miasta Lubartów od ronda do ronda żebyśmy również
poznali te wszystkie wskaźniki? Żebyśmy wiedzieli po prostu, nad czym głosujemy, co
opiniujemy na posiedzeniach komisji. Dziękuję.

7

BURMISTRZ
Szanowni Państwo, więc parafki, projekty były konsultowane z Panem Mecenasem a już jest
Pan mecenas, więc zobowiązał się, że za chwilę przejdzie do każdego projektu uchwały, bo
trochę kłopoty komunikacyjne spowodowały, że nie udało się przyjechać. To zostanie
zaparafowane, jest uzgodnione.
Jeśli chodzi o naszą inwestycję, więc tą inwestycję chcemy zrealizować z dwóch projektów
technicznych. Przed kilkoma laty mieliśmy opracowany projekt techniczny przebudowy tego
odcinka od ronda do ulicy zmodernizowanej czy wybudowanej, błogosławionego ojca
Honorata Koźmińskiego a pewien odcinek był już w ramach tego skrzyżowania zrobiony
więc chodnik i ten odcinek, projekt był wykonany. Natomiast w ostatnim czasie,
poddawałem pod konsultacje, bo to się trochę odbiło takim głośnym echem, projektant miał
taki pomysł, żeby środkowe pasy wyłożyć kamieniem granitowym. Ja to poddałem chyba
dwa lata temu pod konsultacje mieszkańców. Więc w ramach drugiego projektu od ulicy
błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego do ronda, więc my będziemy realizować tą
inwestycję od ronda do ronda w oparciu o dwa projekty. W ramach projektów są
zaprojektowane oczywiście jezdnia, tam nie ma potrzeby przebudowy, więc będzie
nawierzchnia tylko, ale jest odwodnienie, bo na pewnych odcinkach, tego odcinka jest słabe
odwodnienie, są oczywiście nowe chodniki, są również ścieżki rowerowe w ramach tego
projektu po obu stronach na pewno, po obu stronach od ronda do ul. Koźmińskiego. Nie
chciałbym z tego pierwszego projektu powiedzieć czy na pewno, po obu stronach czy tylko
po stronie wschodniej tutaj przy tych marketach, które mamy. Być może do sesji uda mi się
jeszcze to ustalić, wyjaśnić z kolegami z Infrastruktury. Tak chcemy realizować to zadanie.
Nie mamy jeszcze złożonego wniosku, bo to postępowanie, które w tej chwili toczymy jest w
ramach zbierania dokumentów do wniosku. Ten wniosek chcemy złożyć jak najszybciej, ale
ten termin ostateczny jest 30 października do wojewody.
Jeśli chodzi o nasz odcinek to będziemy to robić na zgłoszenia. Prawo budowlane tak jak
koledzy budowlańcy ocenili i projektanci dopuszcza postępowanie na zgłoszenie zadania. Nie
będziemy mieli pozwolenia na budowę aczkolwiek nie mamy jeszcze, długie miesiące ze
Starostwem pertraktowali, bo tam weszła jeszcze sprawa własności takiego wąskiego paska
wzdłuż naszej ulicy. W momencie, kiedy przed kilkoma laty miasto przejęło tą drogę, kiedy
powstał łącznik została wydzielona taka wąziutka chyba 1,5 m działka i to się stało skarbem
państwa. Nie zostało to przejęte. Mamy korespondencję ze skarbem państwa w osobie Pana
Starosty na temat dysponowania tym gruntem do inwestycji. Z ustaleń Pana Starosty wynika,
że możemy dysponować tym gruntem aczkolwiek nadal on jest skarbu państwa.
Korespondencja trwała długo, ale mam nadzieję, że uda się nam wspólnie uzyskać
zakończenie tego postępowania zgłaszającego inwestycję w Starostwie Powiatowym w
Lubartowie.
Jeśli chodzi teraz technicznie w Gminie Lubartów to tak mówiąc obrazowo też, jak mamy
stację BP to po lewą stronę jest tzw. droga Wasaka. Tak to w żargonie publicznym brzmi a
jest to droga gminna, która łączy naszą drogę z zakładem Pana Trykacza. Jest to ważny ciąg
komunikacyjny, który ułatwia ruch. Samochody ciężarowe nie muszą wjeżdżać do ronda, w
ul. Hutniczą. Ten odcinek połączyłby drogę gminną i drogę w gminie, gdzie jest droga
zbiorcza, czyli za dwoma rzędami zabudowy patrząc od ul. Lubelskiej. Jest taka wyznaczona
droga zbiorcza terenów budowlanych. To byłby ten odcinek, który biegnie w kierunku
południowym aż do dawnego SKR-u i tam takim sięgaczem wraca z powrotem do drogi S19.
Tak mówiąc obrazowo gmina by realizowała tą równoległą drogę z sięgaczami do ul.
Lubelskiej.
Proszę Państwa jestem trochę w dylemacie, jeśli chodzi o wartość kosztorysową bo my
będziemy ogłaszać przetarg na to zadanie. Nie chciałbym podawać wartości kosztorysowej.
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Ta wartość się w jakiś sposób pojawia przy uchwale budżetowej, też musimy zapisać kwotę.
Ale tej wartości kosztorysowej na pytanie Pana Przewodniczącego Zielińskiego w tej chwili
nie chciałbym podawać, bo czekamy, żeby oferta była najniższa.
Jak projektujemy montaż finansowy wspólnie z gminą? My chcemy tą drogę zbudować przy
wnioskowanej kwocie maksymalnej, chociaż tutaj nam się nie uda pewnie maksymalnej
wartości wykorzystać z programu, bo maksymalna wartość dotacji jest 3 mln. zł. do jednego
zadania. Chcemy ten montaż finansowy robić tak, aby od partnera samorządowego uzyskać
26% wartości kosztorysowej, czyli tak jak w tej drugiej Państwo macie uchwale wpisane
1.510 tys.zł. Taka sama wartość oczekuję, że będzie wpisana w uchwale Rady Gminy
Lubartów w stosunku do naszej inwestycji. Wymieniamy się równo finansowo. Zadania są
podobne, więc wymieniamy się tym wsparciem równym sobie. Z tego wynika, to co i pan
radny Gregorowicz podnosił kwestię tego upoważnienia, przystąpienia jaka to będzie wartość.
Będzie ona właśnie taka, że 26% wartości zadania. To jest pewnik. Kwota będzie kwotą
wynikającą z przetargu. Być może będzie ona różna natomiast umawiamy się i to w projekcie
tej umowy byłoby to Burmistrzowi zapisane, że 26% wartości zadania wynikającej z
przetargu. Myślę, że na wszystkie pytania odpowiedziałem. Dziękuję bardzo
Przewodniczący Rady
Były jeszcze pytania dotyczące rozszyfrowania tej kilometrówki oraz ilości metrów
kwadratowych i kilometrów, jeżeli chodzi o projekt miasta Lubartów.
Burmistrz
Ja nie potrafię w metrach podać i w metrach kwadratowych natomiast cały pas zabudowy
przebudujemy od ronda przy Kolejowej, czyli ten krótki odcinek, gdzie już jest wykonana i
jezdnia i to pole dzielące dwa pasy ruchu. Tam jest przejście dla pieszych. Tego już nie
będziemy robić. Od tego momentu zrobionego przy rondzie aż do momentu gdzie włączymy
się z tą naszą ulicą do ronda przy S19. Nie mam przy sobie, być może, jeśli w międzyczasie
uda mi się uzyskać to podam kilometraż i długość tej drogi. Jeśli chodzi o drogę w Gminie
Lubartów to tak jak jest we wniosku Pana Wójta, czyli ten kilometraż jest od 115 m tej drogi
opisanej w planie zagospodarowania i w drogach gminnych do kilometraża 2 249. W
dokumentacji technicznej w specyfikacji tam metry kwadratowe są wymienione. Tutaj
ograniczamy się natomiast do bieżących metrów oczywiście z projektem technicznym. Nie
znam projektu technicznego w Gminie, ale też ma swój projekt techniczny. Tak jak mówię to
u nas na tym południowym odcinku drogi, błogosławionego ojca Koźmińskiego, są i rowy i
chodniki i ścieżki rowerowe. Dziękuję bardzo.
Radny JAKUB WRÓBLEWSKI
Zadałem jeszcze jedno pytanie, przypomnę może, bo pewnie umknęło. Z tego co Pan
Burmistrz powiedział rozumiem, że nie ma pewności czy będziemy mogli złożyć nasz
wniosek o dofinansowanie, bo mamy jeszcze nie wyjaśnione jakieś kwestie formalne. Tak to
ujmę. Co w przypadku takim, kiedy my nie będziemy mogli złożyć tego wniosku i go nie
złożymy albo złożymy wiedząc, że nie spełnia wszystkich kryteriów formalnych, czy to
porozumienie drugostronne zawarte z Gminą Lubartów będzie obowiązywało? I mam taką
serdeczną prośbę, żebyśmy do sesji wiedzieli też z tymi ścieżkami rowerowymi, czy one są
po obu stronach i jak będzie to wyglądało? Dziękuję bardzo.
Burmistrz
Proszę Państwa to, co podejmują obydwie gminy, czyli nasze Miasto i Gmina Lubartów to
oczywiście składanie wniosków, czyli jest ocena. Wiem z doświadczenia, że pieniędzy jest
zawsze za mało na te projekty, więc nawet, jeśli nam się uda w tym postępowaniem

9

administracyjnym a wyrażam po dzisiejszym dniu przekonanie, że tak, bo tam drobny niuans
jest jeszcze wyjaśniany w tej chwili. Proszę Państwa taką nowością w praktyce a mianowicie
w ogóle gminy przystępując do zamysłu projektowania czegokolwiek to powinny
powiadamiać Urząd Komunikacji Energetycznej. Taki jest przepis, który w praktyce on był
chyba nie stosowany, natomiast w tym momencie w architekturze ten problem się pojawił, ale
jest ogłoszenie o tym, że przystępujemy do budowy tego zadania i Starostwo dzisiaj o tym
wie. Mam nadzieję, że to się wszystko powyjaśnia pozytywnie, więc liczę, że uda nam się
złożyć wniosek. Jeśli któremuś z inwestorów czy miastu czy gminie nie udałoby się uzyskać
nawet dofinansowania i gmina odstąpi od realizacji to odstąpi od swojej realizacji. Więc tutaj
działa jak gdyby w dwie strony. Możemy my realizować zadanie i wtedy oczekujemy
wsparcia, bo punktacja będzie przy tym założeniu, że gmina partner samorządowy pomaga,
dostanie dofinansowanie więc jeśli my będziemy realizować swoją inwestycję a Gmina
Lubartów nie, to czujemy to zobowiązanie umowne, że gmina mimo wszystko nam pomoże i
też to może działać w drugą stronę, że nasze zadanie nie uzyska dofinansowania, ze sami nie
będziemy realizować tego zadania w całości a Gminie jeśli się uda zakwalifikować i dostanie
dofinansowanie i będzie realizowała to powinniśmy mieć poczucie, że powinniśmy jeszcze
gminie pomóc pomimo, że nie będziemy sami realizować. Nasza działalność nie kończy się w
tym roku. Równie dobrze w następnych latach będziemy przystępować z tymi czy z innymi
drogami o dofinansowanie i będziemy oczekiwać tej wzajemności ze strony samorządu.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady
Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Jeszcze jakbym mógł mieć jeszcze jedno pytanie w
sprawie tej uchwały udzielenia pomocy finansowej tutaj staramy się z radnym Zielińskim
rozszyfrować ten § 1. Tak prosto po chłopsku czy to jest nieco ponad 2 km dla Gminy
Lubartów? Tak to mamy odczytywać, że początek to jest 0, 115m a potem mamy 2 km i 249
m?
Burmistrz
Czyli ponad 2 km tej drogi. Tak.
Przewodniczący Rady
Czyli dobrze zrozumieliśmy.
Burmistrz
U nas na pewno jest odcinek krótszy. To, co w tej chwili Pan Wójt pisze to, to jest to. To jest
etap drugi, bo pierwszy był budowany w innym jak gdyby podejściu.
Z uwagi na brak chętnych w dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn.
„Przebudowa ulicy Lubelskiej w Lubartowie na odcinku od skrzyżowania z DK 19 do
skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową;
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych w głosowaniu 2 gł. za, 0 gł. przeciw, 5 gł.
wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa w głosowaniu 3 gł. za, 0 gł. przeciw,
4 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w głosowaniu 2 gł. za, 0 gł.
przeciw, 3 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
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Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w głosowaniu 3 gł. za, 0 gł. przeciw,
2 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w głosowaniu 2 gł. za, 0 gł. przeciw,
5 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Następnie komisje przystąpiły do wydania opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego
udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów.
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych w głosowaniu 2 gł. za, 1 gł. przeciw,
4 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa w głosowaniu 3 gł. za, 2 gł. przeciw,
2 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w głosowaniu 2 gł. za, 0 gł.
przeciw, 3 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w głosowaniu 3 gł. za, 0 gł. przeciw,
2 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w głosowaniu 2 gł. za, 0 gł. przeciw,
5 gł. wstrzym.się wydała opinię pozytywną.
Ad. 4
Wolne wnioski.
W punkcie tym nikt z radnych nie wraził woli zabrania głosu, więc Przewodniczący Rady
przeszedł do realizowania ostatniego punktu porządku posiedzenia.
Ad. 5
Zamknięcie obrad.
Porządek posiedzenia został wyczerpany. Przewodniczący Rady zamknął wspólne
posiedzenie Komisji Rady Miasta Lubartów.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący Komisji
Jakub Wróblewski
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